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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 19. FEBRUAR 2019 
Sted: Fjellheim, Vingelen.  

Tid: Kl. 18.00 – 19.00 

Tilstede på møtet: John Haakon Stensli (JHS), Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS) og Trond Magne 

Aasheim (TMA)  

 

2019/1 Referat- og orienteringssaker 
Ingen spesielle orienteringssaker ble behandlet.  

2019/2 Forslag låneopptak 
Merkostnad knyttet til grenseoppgang og utkjøp av sameieander (ref. sak 2018/30) har gitt oss 

likviditetsutfordringer på kort sikt. Tolga Os Sparebank har kommet med et tilbud om et kortsiktig lån 

på kr 500.000,-.  Styret foreslår at låneopptak fremmes for Årsmøtet. 

Det må undersøkes med Utmarkslaget om de kan løse utfordringene for oss. Dette vil være en 

billigere løsning, men det likviditetsbehovet for Utmarkslaget må selvsagt prioriteres.  

Vedtak;  

JHS får fullmakt av styret til å ferdigforhandle avtale med TOS for opptak av  

2019/3 Kostnadsfordeling grensemerking 
Grensemerking har medført betydelige kostnader. Styret kan ikke finne dokumentasjon på 

kostnadsfordeling, men styret finner det naturlig at Sameiet tar en totalkostnade fordi Sameiet totalt 

sett vil ha størst nytte av dette.  

Fordelingen i Nordre-Londalen og fordeling opp mot Kletten dekkes av andelseierne i henhold til 

avtale.  

Vedtak;  

Kostnadene knyttet til grensemerking som ikke direkte kan henføres til avtaler med grunneiere 

allerede etablert vil bli tatt av Sameiet.  

2019/4 Salg av Bratthøhytta 
Styret har fått en henvendelse fra Bratthøa Sauehamnelag om å få kjøpe ut Bratthøhytta. Styret er av 

den oppfatning at hytta ikke bør selges av hensyn til bevaring av jaktverdier og allmenn 

tilgjengelighet.  

Det må legges en plan for vedlikehold av hytta slik at den holder nødvendig standard.  

Vedtak; 

Styret ønsker ikke å fremme forslaget for Årsmøtet da Styret er av den oppfatning at denne type 

eiendeler bør fortsatt eies av Sameiet.  

2018/5 Årsmøte 

Vedtak;  

Avholdes 2. april 2019.  Papirer skal ut senest 14 dager i forkant. 
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Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møtetidspunkt er ikke satt. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


